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 הפקחים בעירייה. רעב שביתת
 ציוד־ את השטח מן ולפנות להרוס׳ מיהרו

 מישפחתו, ובני שמואל שהביאו הבנייה
המקום. מן אותם וגירשו

דו הסביר מעשה־ההריסה נסיבות בדבר
 ״מבחינה דבר: רפי ירושלים, עיריית בר

 היה לא למריימי מכוסים. אנחנו חוקית
 שהתפרנס באדם שמדובר מאחר רישיון.
ב קיוסק לבני־המישפחה הצענו בכבוד׳

סירבו.״ הם אבל הצריפים. מקום
 עורך- סיפר להם,״ שהציעו ״הקיוסק

 של בענייניה המטפל ולירו, משה הדין
 יכול ״לא האחרונה, בשנה מריימי מישפחת

 מישפחות, לשלוש פרנסה מקור לשמש
 להן שהרסו עד מהצריפים שהתפרנסו

 בבית־מיש- טען ולירו עורך־הדין אותם.״
 אחרי כי הפרשה, נדונה שם פט־השלום,

 על חזקה מריימי למישפחת יש שנים 25
המקום.

צו־מניעה, הוציאה בן־פורת השופטת

 נאמר: בצו הפרקליט. של בקשתו על־פי
 להימנע ירושלים), (עיריית המשיבים ״על

 שעמדו במקום כלשהי בדרך חזקה מלתפוס
 על־ידי נהרסו אשר המיבנים, שני עליו
 בית־ היו ואשר ירדשלים, עיריית פקחי
 ובני־ מריימי (שמואל המבקש של העסק

 בתוקף להימצא היה אמור הצו מישפחתו).״
בבית־המישפט. התביעה תתברר אשר עד

 במיסגרת בינתיים, לב. שם לא קולק
 פועלי עוסקים הכביש, להרחבת הפעולות
 יציקת השטח, יישור בעבודות העירייה

 אבני־שפה. שישמשו אבנים והצבת בטון
 של הצריפים ניצבו שעליו בשטח זאת, כל

 מבקרים ובגי־מישפחתו שמואל מריימי.
 למנוע ומנסים ימים, לכמה אחת במקום,

העבודות. המשכת את
 :שבתנו יום-הכיפורים מילחמת ״לפני

 העירייה. בבניין המישפחה, כל חודשיים,
 ולא אלינו, לב שם לא בכלל קולק טדי

מריימי, שמואל קובל איתי,״ לדבר רוצה

 ״אחר- בני-מישפחתו. שאר כנציג המשמש
 לא כי המחוזי, לבית״המישפט פנינו כך

 בבית־ השופטת שנתנה הצו את .מקיימים
ה בבית־המישפט הדיון מישפט־השלום.״

נערך. טרם מחוזי
 הניסיונות כל כי טוען, העירייה דובר
 עלו פשרה של להסכם מריימי עם להגיע
מ להתעשר רוצה הזה ״הבן־אדם בתוהו.

 הוא לו,״ שהיו העלובים הצריפים שני
אומר.

 היה כי טוען לעומתו, מריימי, שמואל
פר שיאפשר במקום, קיוסק לקבל מסכים

 נפשות.״ 12 בת ו״למישפחה לו בכבוד נסה
 בנמצא אין כי מסכימים העירייה אנשי גם

 ״שלוש בני־המישפחה• עבור אחר פיתרון
 מאמין היה מי נתמכי־סעד. אנחנו שנים
מריימי. שמואל אומר עלינו?״ כזה דבר

 גם הופסקה באחרונה אותנו. ״הרסו
 כזמשר מריימי. למישפחת הסעד תמיכת
בעי קהילתיים לשירותים המחלקה נשאלה

״מאחר השיבה: בעניין, ירושלים ריית

 לבין מריימי מישפחת בין שהמשא־והמתן
 לא ועדיין מדי, רב זמן נמשך העירייה

 למישפחח להפסיק הוחלט פיתרון, נמצא
שקיבלו.״ הכלכלית התמיכה את

 את להפגיש שניסה הזה, העולם כתב
 ירושלים, ראש־עיריית עם מריימי שמואל

 ״טדי הדובר. של בסירובו נתקל קולק, טדי
 מריי- יקבל קיוסק איזה קובע איננו קולק

 אז לו, שהצענו מה את קיבל לא הוא מי.
 רפי אמר בית־המישפט,״ יחליט עכשיו

 היועץ־המישפטי פטל, עורך-הדין בשם דבר
ירושלים. עיריית של

 המיש־ בני ממתינים שבירושלים ובביתם
 עד נוראה, בצפיפות החיים הגדולה, פחר,

 יטריחו הנכבדים המישפטיים שהמוסדות
או אין ״בינתיים בבעיותיהם. לדון עצמם

אומ אותנו,״ הרסו חובות. המון ויש כל,
בעיניה. בדמעות הישישה הסבתא רת

מויינזי. מריס אחותו, באמצע: *

* העירייה עובדי־ על מצביע מריימי צריף בעל־
— באישון־לילה הרס

שאננים״ ״מישבנות למרגלות מריימי של צריפו שרידי
בית־המישפט צו למרות —

המוסכם המחירים לוח להלן
25.4ל־־ 30.4.76 ־ 76.

 הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט
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 מעולות עגבניות
 ארוכים מלפפונים

ר גז
 חדשים תפוא״ד
 ק״ג 2 של באריזה תסוא״ד

 מעולה מסוג יבש בצל
בשקיות ארוז יבש כצל
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 6 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
 6.5 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
 6 גודל זהוב תפוחים
 6.5 גודל זהוב תפוחים
 5.5 גודל יונתן תפוחים

 5 גודל ספדונה אגסים
 5.5 גודל ספדונה אגסים
 בננות

 ולנסיה
 אשכוליות

לימונים

ת ו פ ו ע

 שקופות בשקיות קפואים פטמים
העוף) ק״ג 1.1 (עד תנועוף מיני

 העוף) ק״ג 1.4 (עד 1 גודל
 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
העוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל

לצרכן
הק״ג בל״י
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הספ לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
 וחיסור חיבור פעולות של בעזרתן סימנים. אותם יש רות
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל
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